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CONIPEINDO INNIEZIENTes 

 

A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG 
Rua C, Bloco  III  - Centro  Politico  Administrativo 
CEP: 78.049-005 - Cuiabá/MT - Telefone: (65) 3613-3718  

Ref.:  Pregão Eletrônico n° 009/2022-SRP 
Sessão Pública:18/04/2022 as 09:00hs (horário local - Cuiabá/MT) 
Local:  Site  do http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br  

PROPOSTA DE PREÇOS 
IDENTIFICA AO DA PROPONENTE 
Razão Social: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda 

CNPJ: 86.729.324/0002-61 IE: 13.193.116-4 Optante pelo SIMPLES? Não 

Endereço: Av. V n° 901A 	Bairro: Distrito Industrial 	CEP: 78.098-480 	Cidade: Cuiabá 	1UF: MT 

Telefone: (65) 3317-2100 Fax: (65) 3317-2105  e-mail:  adm(&,milanflex.com.br  

Banco: Banco do Brasil S/A Conta Bancária: 27.600-6 1\1° da Agência: 4205-6 

Representante: 	Gilmar F.  Milan 	Telefone: 3317-2100  Email:  gilmargmilanmoveis.com.br  

Dados do Re resentante Legal nara assinatura da Ata de Registro de  Pre  os 
Nome: Gilmar Francisco  Milan  Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Nova AracA/RS  
Cart.  Identidade: 760.527-7 Expedida por: SSP/ SC CPF/MF: 344.848.171-87 
Endereço: Rua das Cataias, n° 83, Condomínio Alphaville - Bairro Jardim Itália- CEP: 78.061-326 — 
Cuiabá/MT 
Cargo na empresa: Diretor Geral 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente ao Pregão Eletrônico n° 009/2022— Abertura: 
18/04/2022 as 09:00hs (horário de  Brasilia).  OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTAÇÃO DE TRABALHO, GAVETEIRO E PAINEL), 
PARA ATENDER OS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.". 

LOTE 01 

Item DESCRIÇÃO Marca/ 
Modelo 

Und. Qtde. 
V. Unitário 

do Item 
V. Total do 

Item 

01 

MESA EM "L" (L=1400 X 1400 MM, P=700 MM, A=740 
MM),  
Coin 	as 	seguintes 	características 	mínimas: 	tampo 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de  eucalypt°  e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob  
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as  
faces por filme termoprensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semifosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade média de 565 kgf/m3, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm2  = 3,1, resistência à flexão 
estática 	kgf/cm2 	= 	143, 	resistência 	A tração 	superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1  

Milan/  
Focus  

und 431 1.132,25 487.999,75 

MILAN FLEX IND. E  COM.  DE  MOVEIS  E EQUIP. LTDA 
Avenida V, N° 901-A — Distrito Industrial — CEP: 78098-480 — Cuiabá/MT — Fone/Fax: 65 331 7-21 00 
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terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de espessura  
minima  de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo  hot 
melt,  com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm 
de 	acordo 	com 	as 	normas 	ABNT. 	A 	fixação 	do 
tampo/estrutura devera ser feita por meio de parafusos 
máquina m6, fixados em buchas metálicas confeccionadas 
em zamak, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo, 	0 acesso do 
cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orificios 
redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  

,..._ 	... ..... ..... 	. ..... 

PVC  rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de 	cabos. 	Painéis 	frontais 	estruturais 	e 	de 	privacidade 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(MDP), 	selecionadas 	de 	eucalipto 	e 	pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco e anti-reflexo. As chapas possuem densidade  minima  
de 575 kgf/m3, resistência à tração perpendicular kgf/cm2  = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm2  = 163, resistência A 
tração superficial kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas 
NBR 14810-1 — terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e 
NBR 14810-3 — métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha 
todo 	o 	contorno 	do 	painel 	é 	encabeçado 	em 	fita 	de 
poliestireno  corn  0,45 mm de espessura  minima,  coladas com 
adesivo  hot melt.  A fixação painel/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo mini  fix.  Estruturas laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço 
repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação 	composta por dois tubos redondos verticais 
paralelos, com o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos tubos, 
sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado o 8 mm em toda a sua  area,  e removível, de saque 
frontal, que possibilita a passagem de cabos por doto vertical 
interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto e 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco 	(lavagem 	decapagem 	— 	fosfatização) 	e 	pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 
em estufa a 220° c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e urna 
calha removível, com furação para adaptação de tornadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. As 

MILANFLEX IND. E  COM.  DE  MÓVEIS  E EQUIP. LTDA 
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..... 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja função 	sera  contornar eventuais desníveis de piso. 
Revestimento melaminico na cor a ser definida. 

02 

PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E 
POLIDO 
Para estação de trabalho, com espessura  minima  de 08 mm 
com aplicação de película jateada. Medindo 1400mm x 
350mm. A fixação painel/tampo, quando montado sobre  
tampo deverá ser por meio de suporte metálico tipo "u" com  
ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de 
cantoneira. Para ser utilizada nas mesas em "1" (1=1400 x 
1400 mm, p=700 mm, a=740 mm) para formar ilhas de 02 ou 
4 estações. 

Milan/  
Focus  

und 548 375,65 205.856,20 

03 

MESA EM "L" (L=1200 X 1200 MM, P=700 MM, A=740 
MM) 
Com 	as 	seguintes 	características 	mínimas: 	tampo 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces por filme termoprensado de melamínico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semifosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade média de 565 kgf/m3, resistência a. 
tração perpendicular kgf/cm2  = 3,1, resistência a 	flexão 
estática 	kgf/cm2 	= 	143, 	resistência 	a 	tração 	superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo  corn  as normas NBR 14810-1 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo é encabeçado  cam  fita de poliestireno espessura  
minima  de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo  hot 
melt, corn  arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm 
de 	acordo 	com 	as 	normas 	ABNT. 	A 	fixação 	do 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos  
máquina m6, fixados em buchas metálicas confeccionadas 
em zamak, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel 	sem danificá-lo. 	0 acesso do 
cabeamento ao tampo deverá darse por meio de três orificios 
redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  
PVC  rígido,  corn  tampa removível, e abertura para passagem 
de 	cabos. 	Painéis 	frontais 	estruturais 	e 	de 	privacidade 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(MDP), 	selecionadas 	de 	eucalipto 	e 	pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão,  coin  18  nun  de espessura, 
revestido em ambas as faces  coin  filme termoprensado de 
melaminico 	coin 	espessura 	de 	0,2 	mm, 	texturizado, 
semifosco e anti-reflexo. 	As chapas possuem densidade  
minima  de 575 kgf/m3, resistência a tração perpendicular 
kgf/cm2  = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm2  = 163, 
resistência a. tração superficial kgf/cm' = 10,2 de acordo  coin  
as normas NBR 14810-1 — terminologia, NBR 14810-2 — 
requisitos e NBR 14810-3 — métodos de ensaio. 0 bordo que 
acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita 
de poliestireno com 0,45 mm de espessura  minima,  coladas 
com adesivo  hot melt.  A fixação painel/estrutura deverá ser 

Milan/  
F ocus 

und 1.334 1.095,85 1.461.863,90 
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vt 
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas 
laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo 
a base superior de fixação ao tampo, em tubo de aço 
medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em 
chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso 
de ponteiras de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a 
coluna de sustentação composta por dois tubos redondos 
verticais paralelos, com o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos 
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado o 8 mm em toda a sua  area,  e removível, 
de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por 
duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o 
conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem decapagem — fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 
em estufa a 2200  c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e urna 
calha removível, com furação para adaptação de tomadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a  urn  
prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. As 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja função 	será contornar eventuais desníveis de piso. 
Revestimento melaminico na cor a ser definida. 

_ 

04 

PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E 
POLIDO 
Para estação de trabalho, com espessura  minima  de 08 mm 
com aplicação de película jateada. Medindo 1200mm x 

Milan/  
Focus  

und 677 328,85 222.631,45 350mm. A fixação painel/tampo, quando montado sobre  
tampo devera ser por meio de suporte metálico tipo "u" com  
ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de 
cantoneira. Para ser utilizada nas mesas em "1" (1=1200 x 
1200 mm, p=700 mm, a=740 mm) para formar ilhas de 02 ou 
4 estações. 

05 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X", COM 04 MESAS 
EM "L" (L=1400 X 1400 MM, P=700 MM, A=740 MM)  
Coin 	as 	seguintes 	características 	mínimas 	tampo 

Milan/  
Focus  

und 329 5.822,65 1.915.651,85 

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as  
faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura  
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade média de 565 kgf/m3, resistência a 
tração 	perpendicular kgf/cm2  = 	3,1, 	resistência 	à flexão 
estática 	kgf/cm2 	= 	143, 	resistência 	à 	tração 	superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 

MILANFLEX IND. E  COM.  DE  MÓVEIS  E EQUIP. LTDA 
Avenida V, N° 901-A — Distrito Industrial — CEP: 78098-480 — Cuiabá/MT — Fone/Fax: 65 331 7-21 00 

CNPJ: 86.729.324/0002-61 — Insc. Est: 13.193.116-4 — 	adm@milanflex.com.br  
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do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt,  com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo  corn  as 
normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina m6, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo, 
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se 
por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  PVC  rígido, com tampa 
removível, 	e abertura para passagem de 	cabos. 	Painéis 
frontais estruturais e de privacidade confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de media densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces 	com 	filme 	termo-prensado 	de 	melaminico 	com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas possuem densidade  minima  de 575 	kgf/m3, 
resistência 6. tração perpendicular kgf/cm2  = 3.6, resistência A 
flexão estática kgf/cm2  = 163, resistência a tração superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 — 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 — 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt.  A 
fixação 	painel/estrutura 	deverá 	ser 	feita 	por 	meio 	de 
parafusos 	ocultos 	tipo 	minifix. 	Estruturas 	laterais 
confeccionadas  corn  tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço 
repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação 	composta por dois 	tubos redondos verticais 
paralelos, com o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos tubos, 
sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado o 8 mm em toda a sua  area,  e removível, de saque 
frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical 
interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco 	(lavagem 	decapagem 	— 	fosfatização) 	e 	pintura 
eletrostática em tinta epoxi em pó texturizada, polimerizada 
em estufa a 220' c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função  sera  contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada  corn  chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo ate o tampo da mesa, e uma 
calha removível, com furação para adaptação de tomadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. As 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja função 	será contornar eventuais desníveis de piso. 
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Revestimento melaminico na cor a ser definida. Painéis: 
quatro painéis divisórios em vidro temperado lapidado e 
polido, 	com 	aplicação 	de 	película 	jateada. 	Medindo 
1400x350x08 mm (largura x altura x espessura). A fixação 
painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por 
meio de suporte metálico tipo "u" com ajuste de espessura ou 
quando montado na face, por meio de cantoneira. 

06 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X", COM 04 MESAS 
EM "L" (L=1200 X 1200 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com 	as 	seguintes 	características 	mínimas: 	tampo 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de media 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de  eucalypt°  e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e tenno-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces por filme termo-prensado de melaminico  coin  espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade média de 565 kgf/m3, resistência A. 
tração perpendicular kgf/crri2  = 	3,1, 	resistência 	a 	flexão 
estática 	kgf/cm2 	= 	143, 	resistência 	A 	tração 	superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura  minima,  coladas  coin  adesivo  hot melt,  com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as 
normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina m6, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo, 
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo, 0 acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se 
por meio de três orificios redondos de didmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  PVC  rígido, com tampa 
removível, 	e abertura para passagem de cabos. Painéis 
frontais estruturais e de privacidade confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces 	com 	filme 	termo-prensado 	de 	melaminico 	com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas possuem densidade  minima  de 575 kgf/m3, 
resistência a tração perpendicular kgf/cm2  = 3.6, resistência a. 
flexão estática kgf/cm2  = 163, resistência a tração superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 — 
tenninologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 — 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt.  A 
fixação 	painel/estrutura 	deverá 	ser 	feita 	por 	meio 	de 
parafusos 	ocultos 	tipo 	minifix. 	Estnituras 	laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fixação ao tampo, em tubo de  ago  medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço 
repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a coluna de 
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sustentação 	composta por 	dois 	tubos redondos verticais 
paralelos, com o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos tubos, 
sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado o 8 mm em toda a sua  Area,  e removível, de saque 
frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical 
interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco 	(lavagem 	decapagem 	— 	fosfatização) 	e 	pintura 
eletrostática em tinta epóxi em p6 texturizada, polimerizada 
em estufa a 220' c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função  sera  contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo ate o tampo da mesa, e urna 
calha removível, com furação para adaptação de tomadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. As 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja função 	será contornar eventuais 	desníveis de piso. 
Revestimento melamínico na cor a ser definida. Paineis: 
quatro painéis divisórios em vidro temperado lapidado e 
polido, 	com 	aplicação 	de 	película 	jateada. 	Medindo 
1200x350x08 mm (largura x altura x espessura). A fixação 
painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por 
meio de suporte metálico tipo "u" com ajuste de espessura ou 
quando montado na face, por meio de cantoneira. 

07 

ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 MESAS EM "L" 
(L=I 400 X 1400 MM, P=700 IVIM, A=740 MM) 
Com 	as 	seguintes 	características 	mínimas: 	tampo 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de  eucalypt°  e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade média de 565 kgf/m3, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm2  = 3,1, resistência 	A flexão 
estática 	kgf/em2 	— 	143, 	resistência 	A 	tração 	superficial  
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1  
tenuinologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt, coin  arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as 
normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina m6, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo, 
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. 0 acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se 
por meio de três orificios redondos de diâmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  PVC  rígido, com tampa 
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removível, 	e abertura para passagem de cabos. Painéis 
frontais estruturais e de privacidade confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces 	com 	filme 	termo-prensado 	de 	melaminico 	com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas possuem densidade  minima  de 575 kgf/m3, 
resistência A tração perpendicular kgfcm2  = 3.6, resistência A 
flexão estática kgf/cm2  = 163, resistência A tração superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 — 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 — 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do painel e encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt.  A 
fixação 	painel/estrutura 	deverá 	ser 	feita 	por 	meio 	de 
parafusos 	ocultos 	tipo 	minifix. 	Estruturas 	laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço 
repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação 	composta por dois tubos redondos verticais 
paralelos, com o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas  corn  espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos tubos, 
sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado o 8 mm em toda a sua  area,  e removível, de saque 
frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical 
interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco 	(lavagem 	decapagem 	— 	fosfatização) 	e 	pintura 
eletrostática em tinta epóxi em p6 texturizada, polimerizada 
em estufa a 220° c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma 
calha removível, com furação para adaptação de tomadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta ep6xi 
em p6 texturizada, polimerizada em estufa a 200' c. As 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja 	função 	será contornar eventuais desníveis de piso. 
Revestimento melaminico na cor a ser definida. Paineis: um 
painél divisório em vidro temperado lapidado e polido, com 
aplicação de película jateada. Medindo 1400x350x08 mm 
(largura 	x 	altura x 	espessura). 	A 	fixação 	painel/tampo, 
quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte 
metálico tipo "u" com ajuste de espessura ou quando 
montado na face, por meio de cantoneira. 

08 
ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 MESAS EM "L" 
(L=1200 X 1200 MM, P=700 MM, A=740 MM)  
Com 	as 	seguintes 	características 	mínimas - 	tampo 
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confeccionado com chapas de partículas de madeira de media 
densidade 	(medium 	density 	particleboard 	— 	MDP), 
selecionadas de  eucalypt°  e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas 
devem possuir densidade media de 565 kgf/m3, resistência a 
tração perpendicular kgf/cm2  = 3,1, resistência a flexão 
estática 	kgf/cm' 	= 	143, 	resistência 	a 	tração 	superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 
métodos de ensaio. 0 bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo e encabeçado  corn  fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt,  com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as 
normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos máquina m6, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo, 
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danifica-lo. 0 acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se 
por meio de três orificios redondos de diâmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  PVC  rígido, com tampa 
removível, 	e abertura para passagem de 	cabos. 	Painéis 
frontais estruturais e de privacidade confeccionado  corn  
chapas de partículas de madeira de media densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces 	corn 	filme 	termo-prensado 	de 	melaminico 	com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas possuem densidade  minima  de 575 	kgf/m3, 
resistência A. tração perpendicular kgf/cm2  = 3.6, resistência A 
flexão estática kgf/cm' = 163, resistência à tração superficial 
kgf/cm2  = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 — 
terminologia, NBR 14810-2 — requisitos e NBR 14810-3 — 
métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno 
do painel e encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura  minima,  coladas com adesivo  hot melt.  A 
fixação 	painel/estrutura 	deverá 	ser 	feita 	por 	meio 	de 
parafusos 	ocultos 	tipo 	minifix. 	Estruturas 	laterais 
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base 
superior de fixação ao tampo, em tubo de  ago  medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço 
repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de  PVC,  e com espessura  minima  de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação 	composta por 	dois 	tubos 	redondos verticais 
paralelos,  coin  o de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura  minima  de 0,6 mm fixadas aos tubos, 
sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado o 8 mm em toda a sua  area,  e removível, de saque 
frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical 
interno do solo ate o tampo da mesa. Todo o conjunto é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco 	(lavagem 	decapagem 	— 	fosfatização) 	e 	pintura 
eletrostática em tinta epóxi em p6 texturizada, polimerizada 
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Vt 
em estufa a 220° c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em  nylon  injetado, cuja função  sera  contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central 
confeccionada  corn  chapas metálicas dobradas em formato 
sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita 
a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma 
calha removível, com furação para adaptação de tomadas 
elétricas, telefonia e dados. Todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem — 
decapagem fosfatizacão) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200' c. As 
estruturas é dotada de sapatas niveladoras em  nylon  injetado, 
cuja função 	será contornar eventuais desníveis de piso. 
Revestimento melamínico na cor a ser definida. Paineis:  urn  
painel divisórios em vidro temperado lapidado e polido, com 
aplicação de película jateada. Medindo 1200x350x08 mm 
(largura x altura x 	espessura). 	A 	fixação painel/tampo, 
quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte 
metálico tipo "u"  corn  ajuste de 	espessura ou quando 
montado na face, por meio de cantoneira. 

09 

GAVETEIRO VOLANTE 	COM 	03 	GAVETAS — 
400X500X580 MM. 
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média 	densidade 	medium 	density 	particleboard 	(MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestida nas duas faces  corn  
filme termo-prensado de melaminico texturizado, por efeito de 
prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 
formando 	com 	ela um 	corpo 	único 	e 	inseparável, 	com 
acabamento em todo o perimetro em  PVC  3min na cor exata ao 
revestimento 	do 	tampo, 	com 	resistência 	a 	impactos 	e 
termicamente estável. Laterais e base: no mesmo material do 
tampo com espessura também de 18mm e acabamento em fita de  
PVC  lmm na cor exata ao revestimento, com resistência a 
impactos e termicamente estável. Frente das gavetas: no mesmo 
material do tampo com 18mm de espessura, e acabamento em 
fita de  PVC  2mm na cor exata ao revestimento, com resistência 
a impactos e termicamente estável. Fundo: no mesmo material  
do tampo com 18 mm de espessura, fixado no tampo, laterais e  
base por cavilha de madeira 08x30mm. 	Fechadura: 	com 
aplicação frontal, possibilitando o travamento lateral das gavetas 
simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica 
"escamotedvel" com acabamento preto, dupla face e extração, 
rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e 
diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na 
primeira gaveta, fechadura com acabamento cromado. Gavetas: 
03 gavetas com frente em partículas de média densidade, em 
chapa única com no mínimo 18mm de espessura; revestimento 
em laminado melaminico de alta resistência em ambas as faces 
das peças, na mesma cor do tampo; possui bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrigido com espessura  minima  de 3mm, 
na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu 
perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por 
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meio do processo  bolt melt;  corpo da gaveta confeccionadas em 
chapa de aço  sae  1006 a 1008 com 0,61mm de espessura, com 
pintura ep6xi a p6 na cor preta, corrediças de 400mm de 
comprimento, corrediças telescópicas reforçadas nacional de 
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abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do 
comprimento nominal, deslizamento com esferas de  ago,  peça 
única de montagem lateral, auto-travante fim de curso aberto e 
travas 	fim 	de 	curso 	que 	permitem a 	retirada 	da 	gaveta. 
Montagem: fixação das laterais, base e tampo por meio cavilha 
de madeira 08x30min. Segredo: confeccionados em barra chata 
de 	1/2x1/8 	coin  acabamento 	preto, 	estampado e 	dobrado. 
Rodizios: duplos reforçados referência rd55 n confeccionados 
em polipropileno na cor preta,  corn  eixo giratório e base de 
fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de 
parafusos 	autoatarrachantes 	4x14 	nun 	cabeça panela 	com 
acabamento zincado branco. Acabamento: as gavetas em aço 
têm tratamento  anti-ferruginoso e a base de fosfato de zinco  coin  
04 	banhos 	químicos 	e 	que 	a própria 	indústria possua o 
equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a 
pó com cura em estufa a partir de 200°c, formando uma camada  
minima  de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura, recomendados pelo fabricante da 
tinta empregada. 

VALOR TOTAL R$: 9.099.999,70 (nove milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta 
centavos). 

Marca  Milan.  Fabricante Milanflex. 

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, 
sendo: 

• 0 prazo de eficácia da proposta, será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da 
proposta realinhada, prazo este que  sera  suspenso caso ocorra interposição de recursos administrativos ou a 
propositura de ações judiciais; 

• Declaro expressamente ter ciência de que a entrega do produto ficará a cargo da empresa a ser contratada, 
devendo ser providenciada a mão de obra necessária; 

• Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação; 

• Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo  III  do Edital, 
principalmente os itens que influenciam na formação do preço 

Prazo de entrega: • 20 (vinte) dias úteis. 

Garantia: • 05 (cinco) anos. 

Local de Entrega: • Conforme Edital. 

Condições de Pagamento: • 30 (trinta) dias. 

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2022. 

Milanflex  Ind.  Com. de M6v 
Gilmar Francisco 

Sócio-proprietario  
CNN.  86.729.32410002-61  

nip. lAda, 
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